VERKSAMHETSPLAN 2021
HUSKVARNA GF

Övergripande verksamhetsinriktning
Huskvarna GF’s verksamhetsplan 2021 utgår i huvudsak från den verksamhet som
föreningen bedrivit i flera år kompletterat med den inriktning som Gymnastikförbundet
beslutar.
Föreningen har under de senaste 10 åren i huvudsak haft två olika inriktningar –
Barngymnastik och Truppgymnastik och det finns i dagsläget inga planer på att varken
minska eller utöka inriktningar.
Barngymnastiken bedrivs enligt de riktlinjer som vid var tid beslutas av Svenska
Gymnastikförbundet och där är rörelseglädje och träning i de 12 grundformerna en
stabil stomme att jobba vidare med.
Truppgymnastikens mål är att lära ut och träna mot de specifika övningar som finns
inom truppgymnastikens 3 discipliner – matta, hopp och fristående. I föreningen finns 4
olika grundnivåer – Bas, Bara träna, Förberedande Tävling och Tävling, samt inom
dessa nivåer olika grupper som i sin tur tränar på skilda nivåer. Grupperna är även
åldersindelade.
Föreningens övergripande mål är att så många som möjligt ska få tillfälle att träna
gymnastik. Dock är intresset så stort för denna sorts gymnastik att vi behöver få till fler
ledare och halltider för att kunna bemöta den efterfrågan som finns i samhället.
En ansats för att öka antalet gymnaster är att fortsätta arbeta efter de nivåer vi har under
de två olika inriktningarna:
- Barngymnastik – grupper med Familjegymnastik för de yngsta. Lättare att få tag i
ledare för grupper där barnen har med sig en vuxen och vi tror att förflyttning av
ledarskapet till nya föräldrar för just dessa grupper kommer att bli lättare när vi gör en
förflyttning uppåt för befintliga ledare.
- Truppgymnastik – Fortsätta att analysera och genomföra test-tillfällen för att fylla på i
våra grupper.
Vi behöver även bli fler som hjälps åt med organisationen för att kunna utöka antalet
medlemmar i föreningen.

Organisation
Ansvarig : Styrelsen
Huskvarna GF är en ideell förening ansluten till Svenska Gymnastikförbundet och
därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund.

Prioriterade frågor 2021

Hallen och träningsstruktur
Vi vill få till en mer levande gruppstruktur för att kunna bemöta de behov föreningen
har med de möjligheter som finns. Det både för att underlätta utveckling men även
schemapussel över våra träningstider.
Ledare
Att aktivt arbeta för att engagera fler som ledare – se till att behålla de ledare vi får in
och ge dem den vidareutbildning de behöver. Vi behöver fortsätta höja nivån på
licenserna ytterligare och det ska vi aktivt arbeta för att lyckas med.
Styrelse och kommittéer
Aktivt arbeta för att fler tar uppdrag i styrelsen – ju fler vi är desto mindre arbetsbörda.
Vi ska också jobba för att få igång alla våra kommittéer under året.
Medlemmar och Kön
Vi ska aktivt jobba med vårt nya system för anmälan till våra grupper.
Arrangemang
Att kunna genomföra uppvisningar i samband med avslut av både vår och hösttermin,
ev att den ena blir en föreningsuppvisning och en blir uppdelad i småuppvisningar.
Att under 2021 kunna arrangera en av regionens tävlingar för truppgymnaster.
Att delta på minst 1 evenemang som anordnas av Jönköpings kommun, Destination
Jönköping, H2O eller liknande
Tävlingar - Att försöka delta med så många lag som möjligt på de regionala tävlingarna.
Samt att vara med på minst 2 st rikstävlingar. Vi önskar även få fler domare för att öka
kompetensen kring tävling i föreningen.
Profil
Vi kommer se över utbudet av profilprodukter för försäljning. Det för att stärka
varumärket.
Vision och Mål
Fortsätta arbetet med att se över och dokumentera föreningens Vision och Mål, samt
offentliggöra dessa på lättåtkomliga platser såsom t.ex. hemsidan.
Investeringar
Vi planerar att fortsätta göra investeringar till vår nystartade ”alla kan gympa”-grupp
som behöver en del specialredskap.

